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Zamiast wstępu

W porze letniej, we wczesnych godzinach rannych zawartośd pary
wodnej nad powierzchnią wody szybko się podnosi do maksimum, które
osiąga przed południem, następnie po wyraźnym spadku wieczorem
zawartośd pary wodnej ponownie wzrasta.

Zamiast wstępu

Zamiast wstępu

Wstęp

Parowanie z powierzchni wody jest składową jej pionowej wymiany.
Ten element bilansu wodnego tylko z pozoru jest mało zróżnicowany przestrzennie.
Trudności w pomiarach i szacowaniu wynikają ze złożoności procesów wymiany wilgoci
na styku wody i powietrza.
Na parowanie z powierzchni wody, mają wpływ czynniki takie jak:
• niedosyt wilgotności,
• temperatura powietrza,
• prędkośd wiatru,
• intensywnośd promieniowania słonecznego oraz
• temperatura parującej wody.
W przypadku jezior, ubytek wody uzależniony jest także od wielu czynników
wynikających z jego: morfometrii, powierzchni, kształtu misy jeziornej, typu miksji,
osłonięcia, poziomu eutrofizacji i stopnia zarośnięcia makrofitami wynurzonymi.
Oprócz tego, na parowanie ze zbiorników wodnych wpływają także: stan otoczenia,
ukształtowanie powierzchni wokół zbiornika, obecnośd roślinności wodnej oraz
zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.

Wstęp

Opracowanie metodyki umożliwiającej wyznaczenie całkowitego ubytku
wody z powierzchni ziemi w wyniku parowania, stanowi aktualnie jedno z
istotniejszych wyzwao w kontekście bilansowania zasobów wodnych.
Byd może przyszłością będą tutaj badania wykorzystujące techniki satelitarne.
Wstępne badania pokazują, że obecnie można uzyskad za ich pomocą dośd
dobre, przybliżenie wartości parowania ze zbiorników i jezior, jedynie o
znacznych powierzchniach. Techniki takie stosowane były m. in. na np. Jeziorze
Nassera czy też Genewskim (Zhao i in., 2020).
Lokalne warunki mogą sprawid, że parowanie z jezior z tego samego regionu a
tym samym w identycznych warunkach klimatycznych mogą byd różne (Bac,
Rojek 1991, 1999). Według szacunków i testów wykonanych na jeziorze Sława,
trzcina porastająca płytki litoral jezior powoduje wzrost ewaporacji
kilkukrotnie w stosunku do wolnej powierzchni wody (Rösler i in., 2012).

Metody pomiaru

Ewaporometr Wilda przeznaczony jest do
pomiaru parowania z wolnej powierzchni wody
ze zbiornika o powierzchni 250 cm2 i głębokości
15 mm.
Zbiornik umieszczony jest na wadze, a skala
pozwala na określenie ubytku wody w postaci
milimetrów.
Powierzchnia parująca znajduje się na wysokości
50 cm od powierzchni terenu.

Parowanie o wartości 1 mm odpowiada utracie
1 litra wody z 1 m2

Źródło: Prof. Krzysztof Prawdzic 1976. Meteorologia i
Klimatologia Morska. Wyd. AR Szczecin.

Ciekawostka: wzorem tego paromierza
jest …. dawna waga na listy

Zwany też paromierzem Wilda-Füssa.
Wyniki należy traktowad jako materiał
porównawczy do badao zmian parowania pod
wpływem zmian temperatury i wilgotności
powietrza. Nie należy tych danych traktowad jako
miary rzeczywistego parowania z powierzchni
otwartej wody lub powierzchni gruntu.

Metody pomiaru

Ewaporometr o powierzchni 20 m2

Ewaporometr GGI-3000 (z prawej) Deszczomierz
(z lewej) o powierzchni 0,3 m2

Ogródek stacji w Borucinie (brzegi Jeziora
Raduoskiego Górnego)

Ogródek stacji w Borucinie (brzegi Jeziora
Raduoskiego Górnego)

źródło fotografii: dr Ewa Jakusik IMGW
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Metody pomiaru

Tratwa ewaporometryczna
tzw. Stacja jeziorna – Stacja Radzyo

Metody pomiaru – trochę historii

Ewaporometr
Bindemanna
źródło: Prof. Kazimierz
Dębski; Hydrologia
Kontynentalna cześd II.
Wyd. Komunikacyjne 1959

Stacja ewaporometryczna na jeziorze Gopło (1935)
źródło: Prof. Kazimierz Dębski; Hydrologia Kontynentalna cześd II. Wyd.
Komunikacyjne 1959

Stacje pomiarowe w Polsce

źródło: Biuletyn PSHM IMGW PIB Warszawa

Stacje pomiarowe w Polsce

Stacja w Radzyniu

Jezioro Sława

Lokalizacja stacji ewaporometrycznych w Polsce
źródło: Biuletyn PSHM IMGW PIB Warszawa

Stacje pomiarowe w Polsce

Akwen

Powierzchnia [km2]

Objętośd *mln m3]

Głębokośd
maksymalna [m]

Głębokośd
średnia *m+

Sławskie

8,2

43

12,3

5,2

Sławianowskie

2,8

18

15,0

6,6

Rajgrodzkie

15,0

143

52,0

9,4

Raduoskie Górne

3,9

60

43,0

15,5

Obliczenia wysokości parowania

System stacji ewaporometrycznych w Polsce, podobny do dzisiejszego, działa
praktycznie od 1981 roku. Metodyka pomiarów wzorowana jest na doświadczeniach
z byłego ZSRR.
Stosowane w Polsce baseny ewaporometryczne mają powierzchnię 20m2.
Ewaporometry GGI (GGU) 3000 o powierzchni 3000 cm2. W Rosji na stacjach I rzędu
stosowane są również zbiorniki o powierzchni 100 m2 (Dębski 1967).
W literaturze krajowej z lat sześddziesiątych do obliczeo wysokości parowania z
powierzchni jezior wykorzystywano wzory (wzór) według Demiaoczuka (1967). Dębski
(1961) w skrypcie dla studentów "Charakterystyka Hydrologiczna Polski" prezentuje
szereg wzorów Demiaoczuka dla półrocza letniego. Poniżej zaprezentowano ogólną
postad wzoru Demiaoczuka (Soczyoska 1997; Kossowska-Cezak, Bajkiewicz-Grabowska
2008):
Ew = Kw 0,622/p (E' - e)·i
gdzie:
Ew - dobowa wielkośd parowania z powierzchni wody (mm),
p - średnia dobowa wartośd ciśnienia atmosferycznego (mm Hg),
E' - maksymalne ciśnienie pary wodnej w powietrzu w temperaturze równej średniej dobowej
temperaturze powierzchni wody (mm Hg),
e - średnia dobowa wartośd ciśnienia pary wodnej na wys. 2 m nad pow. wody (mm Hg),
i - ilośd sekund w dobie,
Kw - współczynnik wymiany turbulencyjnej odczytywany z tablic.

Obliczenia wysokości parowania

Powszechnie w warunkach polskich autorzy badający zjawisko ewaporacji z powierzchni
wody stosują wzór Iwanowa (1958):
Ew = 0,0018 (25 + t)2 (100 - f)
gdzie:
Ew - miesięczna suma parowania z powierzchni wody (mm),
t - średnia miesięczna temperatury powietrza (°C),
f - średnia miesięczna wilgotnośd względna (%)
Dąbrowski (2013) parowanie dla jezior Systemu Wielkich Jezior Mazurskich obliczył
korzystając ze skróconej formuły Penmana (1948):
E= 0,36n·d·(1+0,5V)

gdzie:
E - miesięczna suma parowania z powierzchni wody (mm),
n - ilośd dni w miesiącu,
d - średni miesięczny niedosyt wilgotności powietrza (mm Hg),
V - średnia miesięczna prędkośd wiatru (m·s-1).

Obliczenia wysokości parowania

W literaturze można spotkad szereg innych modyfikacji, praktycznie wywodzących się z
wzoru Daltona z 1802 roku (Kossakowska-Cezek, Bajkiewicz -Grabowska 2008):
V = A · E' - e/p · f(v)
gdzie:
V - wielkośd parowania,
A - współczynnik zależny od rodzaju cieczy i wielkości powierzchni parującej,
E' - maksymalne ciśnienie pary wodnej w temperaturze powierzchni parującej,
e - aktualne ciśnienie pary wodnej,
p - ciśnienie atmosferyczne,
f(v) - funkcja prędkości wiatru.
W Polsce zastosowanie ma formuła Schmucka (1953), Baca (1970), Jaworskiego (1972) dla
wód podgrzanych oraz wzór WMO (1961). W wielu przypadkach formuły były opracowane
na konkretnym, dobrze opomiarowanym jeziorze czy zbiorniku zaporowym i kolejno
przystosowywane poprzez stałe, poprawki i współczynniki, tak by uzyskad formułę o
powszechniejszym zastosowaniu. W praktyce stosowanej w agrometeorologii do parowania
z wolnej powierzchni wody zalecany jest wzór Schmucka, Iwanowa i Baca (Koźmioski.
Michalska 1999). Według Jurak (1976) opracowane wzory empiryczne różnych autorów w
oparciu o parowanie zmierzone w ewaporometrach lądowych o powierzchniach mniejszych
niż 100 m2, nie dają zadawalających wyników.

Obliczenia wysokości parowania

Najczęściej stosowaną formułą, w warunkach polskich, do obliczenia parowania z
powierzchni badanych akwenów jest metoda Iwanowa (Rzętała 2008 - zbiorniki regionu
górnośląskiego; Ruman 2011 - Zbiornika Turawa).
Podobnie dla Jeziora Powidzkiego, zastosowano metodę Iwanowa (Nowak 2019a) z
dodatkowym wykorzystaniem formuły Jaworskiego (2004) dla wybranych okresów.
W monografii Dąbrowskiego (2013) o Jeziorach Mazurskich i w publikacji KuriatyPotasznik i Szymczyka (2016) dla Jeziora Symsar zastosowano metodę Penmana.
W literaturze naukowej zastad można szereg prac, w których porównuje się otrzymane
wyniki pomiędzy różnymi typami ewaporometrów czy pomiędzy danymi z
ewaporometru a wybranym wzorem.
Ważnym aspektem, o którym trzeba przypomnied jest to, że pomiary w
ewaporometrach na tratwach wyposażonych w GGI – 3000, podlegają weryfikacji z
uwagi na różnice temperatury wody pomiędzy ewaporometrem a wodą jeziorną.

Obliczenia wysokości parowania

Na jeziorach włączonych do sieci IMGW PIB zmierzone parowanie, zostaje przeliczone
na "rzeczywiste" w oparciu o wzór (Jurak 2010, Rösler i in. 2010):
Ej = 0,88 · EGGI · eoj - e / eo GGI - e
gdzie:
Ej - parowanie rzeczywiste (mm),
0,88 - poprawka instrumentalna (współczynnik przyrządowy ewaporometru GGI 3000),
EGGI - suma dobowa/miesięczna parowania zmierzona ewaporometrem GGI - 3000
(mm),
eoj i eo GGI - prężnośd pary wodnej nasyconej (hPa) wyznaczonej odpowiednio na
podstawie temperatury wody w jeziorze i ewaporometrze,
e - prężnośd pary wodnej w powietrzu na wysokości 2 m (klatka Meteo) (hPa).

Przykładowe wyniki

Przykładowe wyniki

Badania porównawcze

Szczegółowe badania porównawcze ewaporometrów zrealizowane w warunkach
klimatycznych Polski w latach 2001 - 2010 ukazały szereg istotnych różnic (Chmal M.,
2011). Porównano wyniki parowania z 4 ewaporometrów (20 m2, 3 m2, GGI - 3000,
klasa A) z danymi parowania otrzymanymi z tratwy (Jez. Sława). Ważnym wnioskiem z
tych badao jest ustalenie, że ewaporometr klasy A dostarczał najbardziej zbliżone wyniki
co do sumy sezonowego parowania - w porównaniu z parowaniem "rzeczywistym" z
jeziora. Znacznie gorzej ewaporometr ten wypadł, kiedy porównano z sumami
miesięcznymi gdzie obserwowano różnice dochodzące do 41%. Z kolei ewaporometr
20 m2 zachowywał się najbardziej stabilnie w porównaniu do parowania z jeziora, jednak
je zaniżał (od 6% do 33%).
W innej pracy porównano pomiar z ewaporometru Wilda ze ewaporometrem Klasy A.
Ostatecznie w badanym okresie z ewaporometru Wilda suma parowania wyniosła
625,3 mm a z ewaporometru Klasy A suma parowania wyniosła 761 mm. Szczegółowa
analiza pokazała, że wyróżnid można okresy z "przewagą" jednego ewaporometru nad
drugim, oraz takie dla których uzyskiwano zbliżone wyniki. Ostatecznie z analiz wynikało,
że wyższe wartości ewaporacji i jej zmian sezonowych uzyskano w ewaporometrze Klasy
A (tzw. anglosaski) i wynikało to z odmiennej "wrażliwości" danego sprzętu na czynniki
decydujące o parowaniu. To wynika z konstrukcji przyrządu pomiarowego i usytuowania
wysokościowego w terenie (Bryś 2000/2001).

Badania porównawcze

Bardzo interesujące wyniki otrzymano badając parowanie z powierzchni dachu budynków
przemysłowych (Żarnowiec i in., 2016).
Porównano obliczenia miesięcznych sum parowania wody, wykorzystując przy tym wzory
Zajkowa, Dawidowa, Tichomirowa, Penmana, Iwanowa, Bac i Schmucka. Otrzymane wyniki
były zawsze niższe od wartości uzyskanych bezpośrednio z pomiarów parowania wody z
dachu. By zastosowad którąś z tych formuł, koniecznym było zastosowanie odpowiednich
przeliczników. Szczegółowe badania rekomendowały do obliczania ewaporacji z dachów wzór
Bac ze współczynnikiem przeliczeniowym. Przy tej formule różnica pomiędzy sumą
parowania za okres od maja do września, a rzeczywistym pomiarem była najmniejsza
(Żarnowiec i in., 2016).
W badaniach nad oceną parowania z powierzchni wody Jeziora Łękuk oceniono wynik
otrzymany za pomocą ewaporometru Wilda i obliczeo ze wzoru Penmana (Prządka 2009).
Obliczenia ze wzoru wykazały wyniki niższe o 20% w porównaniu z wynikami z
ewaporometru Wilda. Autor publikacji wyraźnie wskazuje na potrzebę wzorcowania
przyrządu wraz z zastosowaną osłoną. Wzorcowanie tj. interkalibrację przeprowadzono w
stacji w Radzyniu kierowanej wówczas przez pana Alfreda Röslera. Pomiary bez kalibracji
ewaporometrem Wilda mogą prowadzid do błędów w pomiarach parowania z powierzchni
wody dochodzących do 50% wartości otrzymanych wyników. Autor tej pracy udowadnia też,
że stosowanie formuły Panmana do oceny bilansu wodnego jeziora może doprowadzid do
błędów szacowaniu retencji jeziora dochodzących w skali roku do 100% (Prządka 2009).

Prace terenowe w 2021

Zmiany klimatu indukują szereg problemów metodycznych. Dyskutuje się
w literaturze światowej na temat tzw. "paradoksu ewaporacji". Zjawisko
dotyczy obserwacji, za ostanie 50 lat, spadku parowania z ewaporometru
(przyrządu) przy jednoczesnym wzroście średniej temperatury powietrza.

Paradoks ewaporacji tłumaczy się tym, że wzrost temperatury powoduje
zwiększone parowanie w otoczeniu przyrządu, a tym samym zostaje
obniżony poziom parowania z samego przyrządu.
Wskazuje się też na inne przyczyny, takie jak m. in. wzrost zachmurzenia
i koncentracji aerozoli w atmosferze, które ograniczają dopływ
bezpośredniego promieniowania słonecznego i energii potrzebnej do
parowania wody. Inna możliwa przyczyna to spadek prędkości wiatru
w wyniku rozwoju roślinności i działalności człowieka (Bogawski 2014).

Dyskusja

Efektem trendów zmian klimatu jest podnoszenie się temperatury
powierzchniowej wód jezior i potencjalny wzrost miąższości
epilimnionu (Skowron 2009 podaje na tempo zmian w wartościach
0,3 m na rok ).
Wzrost temperatury wody powierzchniowej winien bezpośrednio
wpłynąd na wzrost parowania z powierzchni wody.
Należy w tym miejscu postawid pytanie, czy monitoring ewaporacji
rzeczywiście potwierdza te tendencje?

Tak więc, należy poszukiwad metody oceny wpływu na parowanie z powierzchni
jezior, zjawisk takich jak:
1.
2.
3.
4.

wzrost eutrofizacji
zakwity fitoplanktonu
powiększające się obszary porośnięte przez makrofity wynurzone
zmiana termiki wód

Podsumowanie

1. Ocena stanu krajowej sieci ewaporometrycznej, według zaleceo Światowej
Organizacji Meteorologicznej (WMO 1994) dla obszarów o średniej szerokości
geograficznej w strefie klimatów suchych zaleca się jedną stację na 30 tys. km2 a w
strefie klimatów wilgotnych jedną stację na 50 tys. km2.
2. Zaleceniem WMO jest by ewaporometry klasy A (tzw. anglosaskie) i GGI - 3000
funkcjonowały na stacji równocześnie celem możliwości porównawczych pomiędzy
paostwami o różnych tradycjach pomiarowych.
3. Analiza danych ewaporometrycznych z powierzchni jezior musi uwzględniad stanu
trofii i poziom eutrofizacji.
4. Planujemy zorganizowanie warsztatów ewaporometrycznych w oparciu o stację w
Radzyniu oraz utworzenie w tym miejscu centrum kalibracji sprzętu pomiarowego z
innych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych.
5. Istnienie pilna koniecznośd podniesienia rangi oznaczeo ewaporometrycznych dla
potrzeb oceny parametrów klimatu widząc w tle postępujące zmiany oraz zagrożeo
wynikających z błędnego szacunku dla potrzeb np. szacowania retencji jeziornej.
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